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in deze nieuwsbrief FINANCIEEL ADOPTEREN VAN EEN KIND DOVENSCHOOL OBUASI
UPDATE BLESSING REISVERSLAG MARLEEN MICROKREDIETEN VAN HET BESTUUR

financieel adopteren van een kind
Stichting Onyame heeft verspreid over twee foster homes in Ghana 24 kinderen en
jongeren wonen. Daarbuiten wordt ook een aantal kinderen en jongeren (financieel)
gesteund met schoolgeld, ziektekostenverzekering en eventueel wat voedselhulp,
wanneer de familie daar zelf niet voor kan zorgen. Dat kost al met al behoorlijk
wat geld.
De afgelopen jaren zijn verschillende mensen in
Ghana op bezoek geweest en geraakt door het
lot van deze kinderen. Een aantal van hen heeft
daardoor besloten maandelijks bij te dragen voor
de hulp aan een bepaald kind. Dit jaar hebben
meer mensen naar dergelijke mogelijkheden gevraagd en zijn we daar verder over gaan nadenken als bestuur.
Ieder kind heeft zijn eigen specifieke behoeften
en er is een groot verschil in kosten naarmate het
kind ouder wordt (hogere schoolkosten bijvoorbeeld). Daarnaast zijn in het zuiden van Ghana
de kosten aanzienlijk hoger dan in het noorden.
Daardoor kan er geen rond bedrag genoemd
worden voor de financiële adoptie van een kind
in het algemeen. Maar wat betreft de kinderen die
in de foster homes wonen, liggen de gemiddelde
kosten per kind op € 30 per maand in het noorden (Sandema) en € 50 per maand in het zuiden
(Olebu).
Het is dus mogelijk, en een aantal mensen/
gezinnen zijn er al mee begonnen, om een kind
financieel te adopteren. Naast de welkome financiële bijdrage zien we dat de persoonlijke betrokkenheid en aandacht voor het betreffende kind
als heel positief werkt. Het is fijn om te weten dat
iemand specifiek met jou meeleeft en jou bemoe-
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digt. Ook persoonlijke uitwisseling van af en toe
een foto of een briefje of klein cadeautje is mogelijk en leuk.
Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u
contact opnemen met Marleen of de secretaris
van stichting Onyame •

De kleintjes pronken met hun nieuwe pyjama's en knuffels
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dovenschool obuasi
Een aantal jaren geleden hebben twee dove mensen een kleine school voor dove
kinderen opgericht, met het doel kinderen die daar anders geen kans op hebben, onderwijs te geven. De twee oprichters gaven eerst les aan een groepje dove kinderen
in een weeshuis in Obuasi, waar ook Danzumah, Marleen’s dove pleegzoon, deel van
uitmaakte. Maar ze vonden dat dit dovenonderwijs en de zorg voor de dove kinderen
niet genoeg aandacht en (financiële) middelen kreeg. Vandaar het plan om zelf een
dovenschool op te richten. Danzumah, inmiddels heel erg gehecht aan beide leerkrachten, ging met hen mee. Genevive, een van de oprichters, stelde een groot deel
van haar huis beschikbaar voor de (kost)school.
Het viel de oprichters echter tegen om aan fondsen te komen voor de school en al gauw vroegen
ze Marleen en stichting Onyame om hulp. Samen
is gewerkt aan een driejarenplan, waar stichting
Onyame met hulp van donoren uit Nederland, financiële middelen voor beschikbaar stelde. Er is
een samenwerking tot stand gebracht met het
ministerie van onderwijs en de sociale dienst,
maar dat bleef ruimschoots ontoereikend om de
school draaiend te houden. Het aantal leerlingen
was inmiddels gegroeid van twaalf naar veertig.
Er kwam een nieuw plan en budget op basis
van de beschikbare financiële middelen. Twintig
kinderen konden hiervan scholing en huisvesting
ontvangen.
Communicatie met de oprichters van de school
verliep moeizaam en in 2013 is nieuw leven geblazen in het schoolbestuur, in de verwachting dat er
betere beslissingen genomen konden worden en
men gezamelijk kon zoeken naar mogelijkheden
om de school in stand te houden en eventueel te
laten groeien. Er begon mondjesmaat wat hulp te
komen van lokale bedrijven en individuen, wat bemoedigend was.
Er werd, in overleg met stichting Onyame, besloten om een stukje land te kopen en daarop een
eenvoudig schoolgebouw neer te zetten en daarnaast te blijven zoeken naar meer financiële steun
en eventueel inkomengenererende activiteiten.
Het land is inmiddels gekocht, maar plannen voor
de bouw zijn nog niet concreet gemaakt.
Helaas bleek ook het schoolbestuur niet in
staat om zich voldoende zelfstandig en actief
voor het welzijn van de school in te zetten en
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bleek aansporing en coaching door stichting
Onyame niet afdoende om het bestuur en daarmee de school te laten voldoen aan de huidige
criteria van d
 onoren.
Het is namelijk noodzakelijk dat de hulpvrager, de school in dit geval, zelf met een duidelijke
hulpvraag en begroting komt, zelfstandig de verkregen hulp kan implementeren en daar verantwoording over af kan leggen. Gezien de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar en het feit
dat de school nog steeds niet voldoet aan gestelde criteria, heeft stichting Onyame helaas moeten besluiten om zich niet verder in te zetten voor
fondsenwerving voor deze school.
Dit besluit viel ons zwaar, met name voor
Marleen die al deze jaren heel nauw betrokken is
geweest bij de school en er veel tijd en energie in
heeft gestoken. Maar we zien ons er toe genoodzaakt gezien de ontoereikende draagkracht en
zelfstandigheid van de oprichters en het bestuur
van de school. Stichting Onyame heeft toegezegd
voor het schooljaar 2015–2016 nog de gebudgetteerde fondsen beschikbaar te stellen.
In november zal Marleen weer in Ghana zijn en
zal er afsluitend overleg plaatsvinden, tenzij het
schoolbestuur alsnog met een goed plan komt en
sterke blijk geeft van verbetering.
Voor Danzumah is inmiddels een paar uur rijden buiten Accra een andere school gevonden,
waar hij zich goed thuis voelt. Mogelijk kunnen
een aantal dove kinderen door financiële adoptie ook geholpen worden om hun scholing elders
voort te zetten •
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update blessing
In de voorgaande nieuwsbrief hebben we gemeld dat Blessing, een tweejarig m
 eisje
met een hartafwijking, in januari de eerste (kleine) hartoperatie heeft ondergaan
en dat haar moeder, die voor haar zorgde in het ziekenhuis, in februari plotseling
is overleden.
Blessing is met haar zwakke gezondheid genoodzaakt in ons fosterhome in Olebu, in de buurt van
Accra, te blijven. Vida en Gifty, een jonge vrouw
in het fosterhome, zorgen voor haar. Hoewel
Blessing in het begin leek te zoeken naar haar
moeder, merken we daar nu niets meer van.
Blessings jongste zusje, Laurentia, is ook een
poosje in Olebu geweest, maar bleek daar niet
goed op haar plaats. Ze is uiteindelijk samen met
haar oudste zusje, Awunlie, die ook chronische
gezondheidsklachten heeft, na overleg met de familie in het fosterhome in Sandema geplaatst.
We hopen dat ze zich daar gauw thuis zullen
voelen. De blinde grootvader, waar de meisjes bij
woonden en voor wie ze zorgden, wordt nu bijgestaan door zijn dochter en schoondochter. De
een slaapt bij hem, haalt water voor hem etc. en
de ander kookt voor hem. Onyame geeft maandelijks wat voedingsmiddelen om voor de oude
man te koken. Ter aanmoediging om voor hem te
blijven zorgen, krijgen beide dames elke maand
een stuk zeep. In de vakanties kunnen de zusjes
ook tijd met hun opa doorbrengen.
Blessing ontwikkelt zich goed. Ze is een poosje
naar school gegaan, wat ze leuk vond. Maar we
merkten dat daar niet genoeg aandacht aan haar
voeding gegeven werd, waardoor ze niet voldoende groeide, zodat we haar toch maar weer
thuis houden om daar de nodige aandacht aan te
kunnen schenken.
Blessing is verschillende keren naar het ziekenhuis geweest voor controle, maar toch steeds net
weer niet fit genoeg bevonden voor de grote hart
operatie, die nog moet plaatsvinden. We hopen
dat op het moment dat u dit leest, de operatie wel
succesvol is uitgevoerd •

Blessing
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reisverslag marleen
Ik ben van 30 juni tot 24 augustus weer in Ghana geweest. Deze periode in Ghana
was (eigenlijk zoals gewoonlijk) een mix van heel mooie en bemoedigende maar ook
moeilijke dingen.
Mooi was de bruiloft van pleegdochter Lydia met
Paul. Heerlijk de drie dagen vakantie die we daarna met hen hadden. Fijn de tijd met de kleine en
grote kinderen, het genieten van het samenzijn en
ook fijn de twee weken dat wij met z’n vieren als
gezin weer even compleet waren in Ghana. Marli
heeft zes heerlijke weken in Ghana gehad en ook
Ben heeft, in tegenstelling tot vorig jaar, heel erg
genoten van zijn twee weken daar.
Huub is nog een paar dagen mee naar het
noorden geweest om te helpen met het maken
van voorlichtingsfilmpjes over ons werk. Dat was
ook een heel leuke ervaring en fijn om samen in de
projecten te zijn en mensen daar te ontmoeten.
Verder was het bemoedigend om te zien dat
een aantal onderdelen van de projecten zelfstandig en goed functioneren, dat we een geschikte
verloskundige hebben gevonden voor onze kliniek en dat alle kinderen, ondanks gezondheidsproblemen als HIV, hartafwijking, etc. het goed
doen.
Naast alle mooie dingen waren er ook de frustraties van onvoorziene nieuwe eisen aan het
‘stichting zijn’ in Ghana. Vergunningen aanvragen
en zeer moeizame bureaucratie wat veel meer
van mijn tijd in beslag heeft genomen dan ik had
verwacht en gehoopt.
Daarnaast waren er wat problemen tussen
een paar medewerkers onderling, wat veel tijd en
aandacht vergde, evenals gebrek aan voldoende
initiatief bij bestuur/medewerkers van twee projecten (dovenschool en kliniek in Chera) die door
Onyame gesteund worden en waarvan ik hoop
dat mijn coaching en aanmoediging bij zal dragen
aan verbetering daarin.
Ook mijn gezondheid liet helaas te wensen
over. Na een paar weken heftige buikpijn te hebben gehad, vermoedde ik een glutenintolerantie.
Door me zoveel mogelijk aan glutenvrij dieet te
houden nam de pijn gelukkig af. De tijdsdruk die
ik ervaarde door het werk dat in een relatief korte
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Marleen feliciteert het bruidspaar

periode af moest, was niet plezierig en zorgde
dat ik soms te veel van mezelf vergde, wat mijn
lichaam ook geen goed deed.
Met gemengde gevoelens heb ik (hebben we
moet ik zeggen, want Marli was ook nog bij mij)
weer afscheid genomen van alles en iedereen in
Ghana.
Maar in vertrouwen dat de projecten en processen die in gang zijn gezet op een goede manier door zullen gaan, dat de kinderen weer naar
school kunnen en zich verder kunnen ontwikkelen, dat een aantal studenten met hulp/lening van
Onyame aan een beroepsopleiding kunnen beginnen of die verder af kunnen maken, dat vergunningen na vele jaren van geduld uitoefenen toch
eens zullen komen, dat ik hier in Nederland verder
mag werken aan de professionalisering van onze
stichting en werving van fondsen om ook dit jaar
ons budget weer rond kunnen krijgen en ook in
hoop en vertrouwen dat we elkaar over een poosje in goede gezondheid weer mogen zien.
Ik hoop 5 november het werk in Ghana weer
voort te kunnen gaan zetten voor een periode van
ruim zes weken •
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microkredieten
Zeven jaar geleden is Stichting Onyame begonnen met het microkredieten programma om mensen, met name vrouwen, te helpen een beter en zelfstandig bestaan op
te bouwen. We zijn begonnen met twee groepen en tellen op dit moment 17 groepen
met in totaal ongeveer 160 mensen.

Het idee was om elke groep vijf à zes jaar te ondersteunen met trainingen, twee maal per jaar
een steeds groter wordende lening (voor landbouw en inkomen generende activiteiten) te geven en het verstrekken van twee dieren (geit en
schaap) per groepslid op basis van lening. Het
doel was dat ze genoeg kapitaal gespaard zouden hebben en ervaren genoeg zouden zijn om
zelfstandig verder te kunnen gaan als groep of
om in aanmerking te komen voor grotere leningen bij bijvoorbeeld de bank.
We zagen echter dat het gespaarde kapitaal
na 6 jaar niet voldoende bleek te zijn. Van het geld
dat men verdiende en van de oogst betaalde men
leningen, incl. 10% rente terug en gebruikte men
een deel om bv ziektekosten en onderwijs voor
de kinderen te betalen, zodat er niet voldoende
gespaard kon worden om na 5 of 6 jaar het gewenste bedrag bij elkaar te hebben.
Vorig jaar hebben we onderzoek laten doen
naar de efficiëntie van dit project. Uit het onderzoek bleek dat de mensen over het algemeen blij
zijn met het project en aangeven dat hun levensomstandigheden verbeterd zijn (meer voedsel,
meer toegang tot gezondheidszorg) en er hoop
is op betere toekomst voor hun kinderen, doordat
de meesten nu naar school gaan. Maar er kwam
ook uit dat het onmogelijk is om voldoende te
sparen voor een onafhankelijk functioneren van
de groepen bij deze manier van werken. Daarom
zijn er aanbevelingen ter verbetering gegeven en
hebben we de volgende maatregelen dit jaar geïmplementeerd:
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• De groepen betalen per lening 5% extra rente.
Dit geld wordt voor hen opzij gezet en krijgen
ze uitgekeerd als ze het project verlaten.
• Ieder groepslid betaalt een hogere maandelijkse bijdrage aan de groepsbankrekening.
• Ieder groepslid krijgt, indien gewenst, vier
dieren te leen in plaats van twee, zodat de
eigen veestapel sneller kan groeien.
• Regels omtrent terugbetaling van leningen, bijwonen van vergaderingen, etc. zijn verscherpt.
Op deze manier verwachten we dat de groepen na
zes jaar voldoende hebben gespaard en verworven om zelfstandig verder te kunnen. In de eerste
drie jaar nadat het microkredietprogramma voor
de groep is beëindigd worden de groepsleden
nog door Onyame begeleid in het zelfstandig lenen en aflossen binnen groep.
In mei dit jaar kregen 15 groepen een landbouwlening, terwijl twee groepen deze lening niet
kregen omdat ze hun vorige lening niet of onvolledig hadden afbetaald. Deze twee groepen zijn
al verschillende keren afspraken niet (op tijd) nagekomen en zullen, zodra alle schulden zijn afgelost, geen deel meer uitmaken van het project. Dit
jaar is besloten om er geen nieuwe groepen bij te
nemen, zodat we gelegenheid hebben om de administratie van het project te verbeteren en ook
de nieuwe maatregelen goed te kunnen communiceren naar de bestaande groepen. Marleen gaat
begin november terug naar Ghana om hier verder
tijd en aandacht aan te kunnen besteden.
Een aantal mensen uit enkele groepen hebben dit jaar al de extra dieren ontvangen. Tevens
hebben zij boompjes ontvangen om in de nabije
toekomst de dieren daarvan te kunnen voeden en
erosie door grazen te voorkomen. Volgend jaar
hopen we de overige groepen te kunnen voorzien.
Deze extra dieren en boompjes zijn betaald van
de opbrengst van de dienstenveiling (€ 4.000)
die eind mei in Goes gehouden werd •
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van het bestuur
In de afgelopen periode hebben twee van de bestuursleden aangegeven hun bestuurslidmaatschap te willen beëindigen: Elly van Reij gaf aan het voorzitterschap
neer te willen leggen omdat ze er niet zoveel tijd en energie aan kon besteden als
naar haar mening noodzakelijk was en Mieke Noordhoek was door studie en andere
zaken vrijwel nooit in de gelegenheid om de bestuursvergaderingen bij te wonen.
Inmiddels hebben we als bestuur afscheid genomen van hen beiden. Gelukkig blijven ze betrokken bij en beschikbaar voor de stichting: Mieke
blijft de coördinatie en begeleiding van vrijwilligers die met/voor Onyame naar Ghana gaan verzorgen. En Elly heeft aangegeven dat ze in voorkomende gevallen van harte bereid is om ons te
helpen met bijvoorbeeld het maken/nazien van
een beleidsplan. Daar zijn we blij mee! Nogmaals
heel hartelijk dank voor wat jullie de afgelopen jaren voor Onyame hebben gedaan.
Op dit moment is Ronald Wagenaar waarnemend voorzitter. Als bestuur zijn we op zoek naar
versterking, we hopen binnenkort een nieuw bestuurslid / nieuwe voorzitter te kunnen presenteren. De eerste gesprekken hierover zijn reeds gevoerd, maar op dit moment is er helaas nog geen
concreet nieuws te melden. Uiteraard zullen we
dit, zodra het er is, op onze website plaatsen •

muziekmiddag biezelinge
Op zondag 7 februari 2016 zal er weer een
Onyame muziekmiddag gehouden worden in de
Mozeskerk in Biezelinge. Ook deze keer hopen
we weer een leuk en gevarieerd programma te
kunnen bieden met muziek, informatie en ontmoeting. Op het moment dat dit artikel wordt
geschreven zijn nog niet alle medewerkenden en
details bekend, zodra daar nieuws over is zal dit
op de website worden gezet. Graag tot ziens!

Het einde van 2015 nadert en als Stichting Onyame willen we u vanuit Nederland
én Ghana alvast hele gezegende feestdagen en een goed nieuw jaar toewensen!

over stichting onyame
Al ruim 10 jaar werkt stichting Onyame
in Ghana aan armoedebestrijding. We
werken vanuit de overtuiging dat God
overal is en ons aanmoedigt om samen
aan een betere wereld te werken. We
zijn in Ghana actief op het gebied van
landbouw, gezondheidszorg, scholing
en microkredieten. Verder willen we de
mensen in Europa bewust maken van
en betrekken bij ontwikkelingswerk.
De projecten in Ghana worden gecoördineerd en begeleid door Marleen
van Asselt. Onyame heeft zowel in
Nederland als in Ghana een bestuur om
haar te ondersteunen.
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blijf op de hoogte!
De nieuwsbrief van Onyame verschijnt
drie keer per jaar. Een adreswijziging
of uitschrijving voor deze nieuwsbrief
kunt u doorgeven via info@onyame.nl
of telefonisch via 0113 – 34 11 67.
Kijk ook eens op onyame.nl en op
facebook (Onyame Ghana) voor de
meest actuele informatie.

contact
e-mail		
telefoon

info@onyame.nl
0113 – 34 11 67

IBAN		
NL62 RABO 0380 5469 14
			t.n.v. Stichting Onyame
RSIN		
812 694 958

samenstelling bestuur
voorzitter 			vacant
penningmeester Evert van Asselt
secretaris 			
Gerda Dousma
algemeen lid		
Ronald Wagenaar
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